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Codi- 
Assignatura 

064615 – Competències d’escriptura avançada en anglès 

Curs 4t Crèdits 3 cr ECTS 

Bloc temàtic Idiomes 
Tipus 
assignatura 

Optativa 

Hores 
presencials 

30 hores 
Hores de treball 
autònom/dirigit 

60 hores 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

En contextos professionals i d’educació superior els alumnes han d’emprar els seus 
coneixements i habilitats d’expressió escrita per tal de produir textos acadèmics i/o tècnics 
avançats de manera efectiva. Per poder elaborar textos en anglès, adients amb activitats 
acadèmiques i situacions comunicatives en l’àmbit internacional, a banda dels continguts 
temàtics cal saber utilitzar els processos de regulació de la composició escrita, incloent-hi 
la seva planificació i revisió. L’objectiu d’aquesta assignatura és que els alumnes es 
familiaritzin amb les estratègies i mecanismes lingüístics que permeten la redacció d’escrits 
correctes, adequats i eficaços. Es treballarà l‘aprenentatge autònom, la creativitat i la 
digitalització des d’un plantejament de blended learning. 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per a la transmissió 
d’informació, idees, opinions... 

CG09- Treballar en un context internacional. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE09- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la 
informació en turisme 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

1. Utilitzar el coneixement dels aspectes formals de la llengua tant en la comprensió 
com en l’expressió per adequar-se a les situacions professional més habituals. 

2. Comprendre les idees principals o extreure informació específica de discursos orals 
en l’àmbit professional. 
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3. Produir texts escrits complint els objectius i les pautes establertes i organitzant la 
informació de manera adequada. 

4. Emprar un vocabulari ampli amb un lèxic turístic i expressions específicament 
professionals. 

5. Mostrar cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diversos 
registres. 

6. Utilitzar el coneixement del context i d’aspectes socioculturals dels països parlants 
de la llengua estrangers per tal d’incrementar la comprensió. 

7. Manifestar actituds participatives, cooperatives i respectuoses, tant a nivell de 
relacions humanes com mediambientals. 

8. Respondre amb immediatesa i de forma adequada en diferents situacions 
professionals mostrant actitud de servei. 

9. Fer ús d’estratègies comunicatives i d’aprenentatge per a reflexionar i actuar sobre 
les pròpies diferències en l’expressió i la comprensió oral i escrita. 

10. Emprar amb eficàcia els recursos disponibles per a ampliar coneixements i resoldre 
dubtes de forma autònoma fora l’aula. 

11. Accedir a diverses fonts d’informació utilitzant diferents eines. 
12. Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració i presentació d’informes. 
13. Fer servir recursos digitals i com a instruments de difusió d’informació. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. The writing process 

1.1. Background to writing 

1.2. Reading: finding suitable sources 

1.3. Avoiding plagiarism 

1.4. From understanding titles to planning 

1.5. Finding key points and note-making 

1.6. Paraphrasing 

1.7. Summarising 

1.8. References and quotations 

1.9. Combining sources 

1.10. Organising paragraphs 

1.11. Introductions and conclusions 
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1.12. Re-writing and proof-reading 

2. Elements of writing 

3. Accuracy in writing 

4. Writing models 

4.1. Formal letters and emails 

4.2. Writing CVs 

4.3. Reports, case studies and literature reviews 

4.4. Designing and reporting surveys 

4.5. Writing longer essays 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Es plantejaran tasques dins i fora de l’aula que permetin a l’alumnat posar en pràctica 
estratègies de comunicació i aprenentatge. La realització de les activitats lingüístiques i de 
les estratègies desplegades pels alumnes farà possible avaluar els seus recursos de forma 
integrada durant el període lectiu. 
 
El temps previst de dedicació a la matèria per part dels alumnes inclou explícitament el 
temps d’aprenentatge fora de l’aula, ja sigui pel seu compte o en interacció amb altres 
alumnes, amb la possibilitat de disposar d’una gran varietat de recursos. Això comporta una 
concepció integrada dels processos d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació, amb una 
visió de l’avaluació continuada, multidimensional, contextualitzada, col·laborativa i centrada 
en l’aprenent, a més de la utilització de metodologies on l’alumne tingui un paper actiu i 
pugui aprendre per sí mateix de forma autònoma. D’altra banda, la preparació per 
l’aprenentatge continuat requereix una actitud positiva i responsable, de manera que es 
desenvoluparan estratègies que serveixin per aprendre a aprendre mitjançant processos 
reflexius. A més, la formació integral de les competències de l’alumne inclourà activitats de 
simulació que reprodueixin contextos d’aplicació reals i quotidians. 
 
De forma genèrica, es duran a terme un seguit d’estratègies, entre les que s’inclouen: 
 
• Classes expositives 
• Debat dirigit 
• Treball en grup 
• Treball individual 
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• Activitats d'aplicació 
• Carpeta aprenentatge 
• Simulació 
• Lectures 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 

L’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels aprenentatges per part de 
l’estudiant en relació a les competències pròpies d’aquesta assignatura. 

En aquest sentit l’estudiant podrà optar per ésser avaluat de forma continuada durant el curs 
o mitjançant una avaluació única al final del període establert. Aquestes dues opcions no es 
poden combinar. 

Avaluació Continuada: consisteix en la valoració del procés d’ensenyament-aprenentatge 
a partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l’estudiant i dels 
aprenentatges que incorpora. 

Avaluació Única: consisteix en la valoració d’aquest procés al final del període establert, per 
a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes 
presencials. Aquesta valoració es realitza a partir de les evidències que aquesta assignatura 
té dissenyades a aquests efecte. 

La planificació de les activitats d’avaluació serà pública pels estudiants des de la data d’inici 
de l’assignatura. 
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Activitats Tipus Continuada Única  Termini 

Writing 1 Ind./Grup 10%   Setmana 2-4 

Writing 2 Ind./Grup 10%   Setmana 5-7 

Writing 3 Ind./Grup 10%   Setmana 8-10 (S1) 
Setmana 8-9 (S2) 

Writing 4 Ind./Grup 10%   Setmana 11-14 (S1) 
Setmana 10-12 (S2) 

Portfolio Individual 10%   Setmana 2-14 (S1) 
Setmana 2-12 (S2) 

In-class tests Individual 10%   Setmana 2-14 (S1) 
Setmana 2-12 (S2) 

Involvement Individual 10%   Setmana 2-14 (S1) 
Setmana 2-12 (S2) 

Final writing Individual 30% 100% 
 Setmana 15 (S1) 

Setmana 13 (S2) 

 TOTAL 100% 100%   

Amb l’Avaluació continuada, l’assistència a un mínim d’un 75% de les classes sobre el total 
d’hores lectives programades es considera un requisit indispensable. Les activitats 
realitzades durant l’absència d’un alumne no es podran recuperar i les faltes d’assistència 
no seran justificables. Durant el curs i fins a la seva finalització els professors comunicaran 
als alumnes que no compleixin aquest requisit que hauran de realitzar les proves d’avaluació 
final. En aquests casos no es tindrà en compte cap de les tasques realitzades. 

Per aprovar l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final igual o superior a 5.00. Els 
instruments d’avaluació que permetran obtenir dades en el decurs del procés sobre com es 
va produint aquest aprenentatge i com va evolucionant es detallen a continuació, juntament 
amb el seu pes en el 100% de la nota final. 

Producció escrita: 70% 

Tasca 1: 10% 
Tasca 2: 10% 
Tasca 3: 10% 
Tasca 4: 10% 
Tasca final: 30% 

Portafolis: 10% Mostres de produccions escrites/tasques de reflexió 
Activitats d’avaluació a 
l’aula: 10% 

Tasques de comprensió escrita/tests 

Assistència i 
participació: 10% 

Participació i contribucions de l’alumne dins i fora de l’aula 
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Els paràmetres de correcció de l’expressió escrita (sobre 10) seran: 

• Ús lingüístic (riquesa, correcció i adequació gramaticals i lèxiques): 5 
• Assoliment de la tasca (consecució eficaç del propòsit comunicatiu, rellevància i 

extensió del contingut): 3 
• Desenvolupament temàtic (estructuració, progressió i coherència): 2 

Pel que fa al sistema d’Avaluació única, els alumnes que no segueixin el sistema 
d’avaluació continuada hauran de posar-se en contacte amb el seu professor i realitzar les 
proves d’avaluació final els dies de convocatòria oficial. 

No es corregiran les proves d’expressió escrita que no tractin els temes d’avaluació que 
s’han proposat, i per tant les proves d’avaluació escrita que es desviïn de la temàtica 
plantejada es consideraran nul·les. D’altra banda, si les proves d’expressió escrita 
sobrepassen el límit de paraules que s’estipula a les instruccions l’excedent de text no es 
continuarà corregint. 

Els paràmetres de correcció de l’expressió escrita i de l’expressió oral seran els mateixos 
que els de les tasques finals de l’avaluació continuada. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a 
optar a una reavaluació d’assignatura serà imprescindible haver obtingut una qualificació 
final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs.  

El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas 
que la nova prova d’avaluació sigui aprovada i, en qualsevol cas, la qualificació màxima serà 
de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats 
d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, tenint en 
compte els percentatges establerts en cada assignatura, configurant la nota final de 
l’assignatura. 
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FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

Recursos bibliogràfics bàsics: 
• Bailey. S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students (Third 

edition). London: Routledge. 
 
Recursos bibliogràfics de consulta: 

• Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

• Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press 
 
Recursos bibliogràfics d’ampliació: 

• Hartley, J. (2008). Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook. London: 
Routledge. 

• Van Geyte, E. (2013). Writing. Learn to write better academic essays. London: Collins. 
 
Webgrafia:  
 

• http://www.merriam-webster.com  
• https://dictionary.cambridge.org  
• https://routledgetextbooks.com/textbooks/9780415595810/default.php  

http://www.merriam-webster.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://routledgetextbooks.com/textbooks/9780415595810/default.php

